
C) Moció presentada pels grups de la CUP-PC, ERC-MES i CIUTADANS 

per declarar Valldoreix vila lliure de Glifosat 

Els signants agafem el testimoni de la moció presentada pel grup municipal de 

ICV a Sant Cugat amb el suport de Convergència i la fem nostre ja que la 

problemàtica que tracta també ens afecta aquí a Valldoreix. 

1. Atès que el glifosat és el principi actiu utilitzat per la fabricació d’herbicides, 

el més conegut és el comercialitzat amb el nom de Roundup de la 

Multinacional Monsanto. És un herbicida no selectiu, d’ampli espectre, 

d’absorció foliar, que s’utilitza generalment per contenir el creixement i 

desenvolupament de la vegetació no desitjada. 

2. Atès que Monsanto va tenir la patent d’aquest herbicida fins l’any 2000. 

Actualment existeixen al mercat diferents marques comercials, totes elles 

utilitzen el glifosat com a matèria activa, en diferents concentracions i en 

solució amb altres substàncies (Roundup, Aquaneat, Aquamaster, Rodeo, 

Genesis Extra II, Razor Pro, Buccaneer, i d’altres). 

3. Atès que els usos principals dels herbicides són en cultius agrícoles, pels 

transgènics, per evitar la cobertura vegetal als peus dels fruiters, en 

silvicultura, i també en jardineria pública i privada, marges de camins, franges 

de protecció d’incendis i per contenir els brots entre les escletxes en zones 

pavimentades. 

4. Atesa que la Directiva 2001/99/CE de la Comissió Europea, de 20 de 

novembre de 2001, per la que es modifica l’Annex I de la Directiva 

91/414/CEE del Consell, relativa a la comercialització de productes 

fitosanitaris, a fi d’incloure les substàncies actives glifosat i tifensulfurón-

metilo. 

5. Atès que el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del 

Consell, de 21 d’octubre de 2009, relatiu a la comercialització de productes 

fitosanitaris i pel que es deroguen les Directives 79/117/CEE i 91/414/CEE del 

Consell. 

6. Atesa que la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 

21 d’octubre de 2009, per la qual s’estableix el marc de l’actuació comunitària 

per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides. 



7. Atesa que la Directiva 2010/77/UE de la Comissió, de 10 de novembre, per la 

que es modifica la Directiva 91/414/CEE del Consell, en allò relatiu a les dates 

de caducitat de la inclusió de determinades substàncies en el seu annex I. Pel 

supòsit del glifosat, la seva inclusió caduca el 31 de desembre de 2015. 

8. Atès que el Reglament d’execució (UE) núm. 540/2011, de la Comissió, de 25 

de maig de 2011, pel que s’aplica el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del 

Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a la llista de substàncies actives 

autoritzades, on es considera autoritzat el glifosat fins a 31 de desembre de 

2015. 

9. Atès que el Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix 

el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris. 

10. Atès que la Directiva 2009/128/CE indica que els Estats membres de la UE 

vetllaran perquè es minimitzi o prohibeixi l’ús de plaguicides en les següents 

zones específiques: al llarg de les carreteres; en els espais utilitzats pel públic 

en general o per grups vulnerables com els parcs i jardins públics; camps 

d’esport i àrees d’esbarjo; àrees escolars i de joc infantil; així com en les 

immediacions de centres d’assistència sanitària. 

11. Atès que malgrat el mandat als Estats perquè es minimitzi o, fins i tot, es 

prohibeixi l’ús de plaguicides en determinades zones especialment sensibles, 

l’Estat espanyol en la seva regulació, mitjançant el Reial Decret 1311/2012, 

de 14 de setembre, recull mesures d’informació via senyalització de la pràctica 

dels tractaments i la necessitat de consentiment per la seva aplicació en 

determinats casos, permetent-se, amb determinades limitacions, l’ús de 

plaguicides, entre els que es troba el glifosat. 

12. Atès que al mes de març de 2015, l’Agència Internacional d’Investigació sobre 

el Càncer (IARC), dependent de l’OMS, ha anunciat que el glifosat és un 

producte “probablement carcinogen pels humans” incloent-lo en els productes 

i accions de risc 2A (probablement carcinogen), tot reconeixent la seva relació 

amb el desenvolupament de limfomes no Hodgkins en estudis epidemiològics 

de poblacions humanes i les “evidències convincents” de que provoca càncer 

en animals de laboratori. 



13. Atès que malgrat aquest antecedent, l’Agència Europea per a la Seguretat 

Alimentària (EFSA) va publicar el 12 de novembre de 2015, el seu informe 

sobre el glifosat. En aquest informe de reavaluació, que serà la base en funció 

de la qual la Comissió Europea renovi el permís de comercialització d’aquesta 

substància a partir de l’1 de gener de 2016, la EFSA creu improbable que 

l’exposició al glifosat suposi una amenaça carcinògena per a les persones. 

Així, resulta més que probable que la Comissió Europea mantingui el glifosat 

a la llista de substàncies actives autoritzades per a la propera dècada. 

14. Atès que, en paraules del Ministre d’Agricultura espanyol, Espanya no prendrà 

cap acció preventiva sobre els herbicides que continguin glifosat mentre no 

es tinguin els resultats de l’avaluació encarregada per la Comissió Europea. 

15. Atès que entenem que s’ha d’aplicar el principi de precaució i adoptar mesures 

per protegir la salut de les persones, en l’àmbit de les nostres competències. 

Per tot això, el Grup d’ICV-EUiA de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès proposa 

al ple l'adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.- Prohibir expressament la utilització del glifosat en l’execució del 

contracte, dirigides als diferents adjudicataris al servei de l’Ajuntament de Sant 

Cugat i susceptibles d’utilitzar el glifosat en l’execució de les seves tasques, com 

poden ser a tall il·lustratiu i no limitatiu:  

● Contractes de manteniment de zones verdes i arbrat i contractes de 

manteniment dels espais naturals i els relatius a mesures de prevenció 

d’incendis. 

● Contracte de neteja viària i recollida de residus 

● Contractes de manteniment i/o neteja d’infraestructures municipals 

(Escoles, Centres Cívics, Piscines,...) 

Pel que respecta a les noves contractacions administratives, s’incorporarà en els 

Plecs de Clàusules Administratives, com a condició especial d’execució del 

contracte, l’obligació que en l’execució del contracte les “males herbes” s’eliminin 

amb mètodes sostenibles i alternatius al glifosat, fixant penalitats pel supòsit 

d’incompliment. 



SEGON.- Als promotors de projectes d’urbanització d’iniciativa privada, se’ls hi 

exigirà, que el projecte contempli les mesures alternatives al glifosat per eliminar 

les “males herbes”. 

TERCER.- Incorporar a les noves llicències pel cultiu d’un hort urbà, de forma 

visible, la prohibició expressa d’utilitzar glifosat en les zones d’horta de titularitat 

municipal. 

QUART.- Es farà difusió d’aquesta moció, amb tot un seguit de recomanacions, 

per tal d’evitar que les persones particulars utilitzin en la seva pràctica diària el 

glifosat a través dels canals habituals de comunicació de l’Ajuntament per tal que 

tinguin la màxima difusió entre la ciutadania en general. 

CINQUÈ.-  Reclamar al Ministeri de Foment i al Departament de Territori i 

Sostenibilitat que no s'usin herbicides en la neteja de marges de carreteres i vies 

del tren del terme municipal de Sant Cugat. 

SISÈ.- Enviar aquesta moció a les entitats municipalistes de Catalunya, al 

Departament de Salut i de medi ambient de la Generalitat A la FEDAN (Federació 

d’Entitats pro Drets dels Animals i la Natura; a l’Associació El Mussol; l’Associació 

L’Ortiga; L’Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura (ADENC) i a l’entitat 

Som lo que Sembrem. 

 


